
فإذا ال حظنا هذا التفصيل يف حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه ال يؤاخذ ، حينئذ جند يف  ... الشيخ :

نه ملا مل يقدم ذبابة لصنمهم أم قتلوه ، حديث الذبابة شيئا من الغلو واملبالغة إنه هذا الرجل الثاين رأى صاحبه أ

فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار ، ال بد لو أردنا أن نصحح معىن هذا احلديث وليس 

مبناه أي متنه ، ألننا علمنا أنه جاء أّوال موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم املرفوع لكننا إذا أردنا 

معىن هذا احلديث ،و هذا أمر ضروري وهذا ما مل أجده قد شرح يف بعض الشروح ، اليت شرحت   أن نصحح

كتاب التوحيد حملمد بن عبد الوهاب رمحه اهللا ، جيب أن يقيد هذا أنه إن صح هذا احلديث مرفوعا إىل النيب 

بابة قدمها طوعا وليس كرها ، صلى اهللا عليه وسلم ، فيجب واحلالة هذه أن حيمل أن الرجل الثاين دخل النار بذ

، وهذا جواب ما سألت مما يتعلق بكتاب  (( إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ))ألن اهللا عز وجل يقول 

  التوحيد حملمد بن عبد الوهاب  رمحه اهللا .

 مسعت من بعض الّدعاة يف السودان أن يف أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع يف مفسدة من أجل السائل :

مصلحة وضرب هلذه القاعدة مثال ، هي قصة اخلضر عليه السالم ، أنه خرق السفينة ، وأنه قتل الغالم ، وترتب 

على ذلك بعض املصاحل اليت ذكرها املوىل عز وجل ، يف سورة الكهف وكذلك ضرب ذا حديث أم كلثوم يف 

يف ثالث ، وكذلك بأن املوىل عز وجل صحيح مسلم ، أن النيب عليه الصالة والسالم مل يرخص يف الكذب إال 

  أباح للمسافر الفطر يف رمضان والقصر من الصالة فما هو الرد على هذا ؟

اليوم بارك اهللا فيك أن القاعدة اليت ذكرا هي على خالف ما عليه علماء األصول قاطبة ، وأنا أجيب  الشيخ :

" درء من الذي تلفظ به العلماء يقولون على حسب ما مسعت منك ولعل يف النقل شيئا خطئا منك ، أو 

و ليس جيوز ارتكاب املفسدة جللب املصلحة ال وإمنا العكس هو الصواب ترك  املفسدة قبل جلب املصلحة "

املصلحة خشية أا جتلب مفسدة ، أما ما ذكرت من األدلة من قصة اخلضر عليه السالم ، وترخيص الرسول 

ب على زوجته ، وحنو ذلك من األدلة . فهي ضد ما ذهب إليه ذلك صلى اهللا عليه وسلم للزوج أن يكذ

املستدل ، أباح الرسول عليه السالم بالنسبة حلديث الكذب دفعا للمفسدة الكربى باملفسدة الصغرى وليس جلبا 

لم ملصحلة ، وإمنا دفعا ملفسدة كربى مبفسدة صغرى وهنا تأيت قاعدة أخرى مجيلة جدا عند الفقهاء وهي أن املس

إذا وقع بني شرين اختار أقلهما شرا ، إذا وقع وال بد ال مناص له إال أن يقع بني شرين أحدمها شر من اآلخر ، 

واآلخر أخف من األول ، حينئذ ال جيوز له ان خيتار الشر األكرب ، ويف استطاعته أن خيتار الشر األصغر مثاله 

له ميتة أصلها حالل ، وميتة أخرى أصلها حرام يعين  رجل يف الصحراء يف الربية تعرض للموت جوعا ، فتيسر

تيسر له شاة ميتة وتيسر له سبع أسد منر ميت ، هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام أكله ، ألنه من السباع أما 



الشاة فهي حالل ، فهنا ميتتان ، فهل له اخلرية أن يأكل من أيهما شاء ؟ اجلواب ال ، خيتار أقلها شرا ، أقلها 

را هي امليتة اليت كان أصلها حالال وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السالم للزوج أن يكذب على زوجته إمنا ش

هو دفع املفسدة الكربى بالصغرى ، هي كلمة ،و هذه الكلمة إذا أتقن الزوج الكذب فيها ، ومن أحسن ذلك 

( إن المعاريض والصحيح الوقف  أن يكون تعريضا ، وكما جاء عمن عمران بن حصني ، مرفوعا وموقوفا ،

فإذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب ، وباطنها صدق ، وهذا من باب التورية ، فهذا  لمندوحة عن الكذب )

يكون خطره قليل جدا ، بينما إذا صارحها بالواقع ، فرمبا تنشز وخترج عن طاعة الزوج ، ويكون السبب يف ذلك 

استعمال احلكمة معها ولو أنه اضطر إىل استعمال الكذب الذي ال هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم 

ضرر وال ذيول له من األضرار ، أما قصة اخلضر عليه الصالة والسالم فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية 

الذين ليس من عادم أن يهتدوا بالكتاب والسنة ، بل هم قد خرجوا يف كثري من سلوكهم ومن منهجهم يف 

عن كثري مما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم والسلف الصاحل من بعده ، ويف كثري من األحيان ، حيام 

يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حىت تتوافق مع احنرافهم أو احنرافام عن هدي النيب صلى اهللا عليه 

السالم يف تلك القصص الثالث بزعم  وسلم ، ومن ذلك اعتمادهم يف كثري من األحيان على تصرف اخلضر عليه

أن اخلضر عليه السالم كان وليا ومل يكن نبيا ومع ذلك فقد كان أعلم من موسى كليم اهللا ، هكذا زعموا 

ولكنهم أخطؤوا وضلوا ضالال بعيدا ، حينما تأولوا قصة اخلضر بتفاصيلها املذكورة يف القرآن أوال ، وتفاصيلها 

لبخاري ثانيا ، جتاهلوا مثال حكاية اهللا عز وجل عن اخلضر عليه السالم أنه يف اية األكثر املذكورة يف حديث ا

، إذا إمنا فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة اجلدار وقتل الغالم  ((  وما فعلته عن أمري ))املطاف قال ملوسى 

( قد  صحيح كما قال عليه السالم  ما فعل ذلك إال بأمر من اهللا تبارك وتعاىل ، وذلك ال يكون إال لنيب ، ألنه

، لكن احملدث هو غري نيب ، النيب يوحى إليه بوحي  كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر )

مقطوع به ، يستطيع أن يفعل ما ال يستطيع احملدث أن يتقدم إليه ألنه ليس معصوما وهذا هو الفرق بين النيب 

يه الصالة والسالم مل يكن نبيا كما يزعم الصوفية ، وإمنا كان حمدثا ملهما ، وبني احملدث فلو فرضنا أن اخلضر عل

لكن امللهم ال خيالف الشرع ، فقتله للغالم وهو أهم ما يف القصة غالم ما بلغ سن التكليف ، ولو بلغ سن 

ال مرسلني فتقدم التكليف ما ندري حنن هو مؤمن أو كافر ؟ أقول حنن أي الذين ليسوا معصومني وليسوا بأنبياء و 

اخلضر عليه الصالة والسالم ، ال أذكر خرق السفينة وإقامة اجلدار فهذا كله سهل بالنسبة لقتله الغالم فقتله 

للغالم ، ال ميكن أن يتقدم إليه إنسان ال يوحى إليه بوحي السماء ، الذي جيعله معصوما ويكشف له عن أمور 

 فإذا كان اهللا يقول أوال يف اية هذه القصة على لسان اخلضر ملوسى غيبية ال يراه من دوم من الناس الصاحلني



إذا كان تصّرف اخلضر ذه األشياء اليت ما حتملها موسى عليه السالم ، وهو كليم  (( و ما فعلته عن أمري ))

تفصيل هذا يف ، مل تنقم علّي ؟ و  (( ما فعلته عن أمري ))اهللا ، ملخالفتها لشريعة اهللا ، فكان جواب اخلضر  

حديث البخاري الذي أشرت إليه آنفا أن اخلضر ملا ركب هو وموسى يف السفينة أرسل اهللا طريا فنقر نقرات من 

، مث قال له  ( ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم اهللا إال كهذه القطرات من هذا البحر )هذا املاء ، فقال موسى 

( أنت على علم علمك إياه اهللا ، هنا اخلضر يقول ملوسى  ( أنت على علم علمك إياه اهللا )و هنا الشاهد 

( وأنا على علم أعلمه ال اخلضر يقول عن نفسه  ( وأنا على علم )وهو اخلضر وهو النيب ،  ال أعلمه أنا )

، فإذا كل منهما كان له شريعة كل منهما كان ينطلق يف حدود ما أوحى اهللا عز  تعلمه يا موسى يا كليم اهللا )

، أنت على علم أعطاك اهللا إياه ال أعلمه ,أنا على علم أعطاين إياه  " إذا فيه عندكم قليل من املاء "يه وجل إل

أنت ال تعلمه ، فإذا ال جيوز حشر القصة هذه اليت وقعت بني موسى وبني اخلضر عليهما السالم يف األحكام 

سالم ، فهي شريعة مستقلة وهي مهيمنة على  املتعلقة بشريعة اإلسالم ، ألا تلك أمة قد سبقت أما شريعة اإل

" شريعة من كل الشرائع السابقة ،و لذلك كان الرأي الراجح عند علماء األصول القاعدة اليت ترتدد على وجهني 

الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ملاذا ؟ ألن النيب صلى اهللا  قبلنا شريعة لنا ؟ أم ليست شريعة لنا ؟ "

م قد جاء بالقرآن مهيمنا كما أشرنا آنفا على سائر الكتب السماوية ،و ثانيا وهو أبني و أوضح قد عليه وسل

( وكان النبي يبعث إلى وذكر منها  ( فضلني اهللا عز وجل على من قبلي بخمس )قال عليه الصالة والسالم 

ا حمصورة يف األقوام الذين أرسل ، فالشرائع اليت كانت قبل اإلسالم دعوقومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة )

إليهم األنبياء والرسل خبالف دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فهي كما تعلمون من القرآن والسنة ،و من هذا 

احلديث كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة ، فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ،و هلذا 

ت حكم يف شرعنا حبكم سبق يف شرع من قبلنا هذا هو القول الراجح ،وإذا عرفنا كل ال جيوز أن نستدل إلثبا

هذا الكالم الذي سبق بيانه عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة ، ال جيوز ارتكاب املفسدة جللب املصلحة بل على 

عاىل عنها ، العكس من ذلك جيوز ترك املصلحة دفعا للمفسدة ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي اهللا ت

أا حدثت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل الكعبة يف غزوة الفتح ، فتح مكة ، وصلى فيها ركعتني ، 

أرادت هي اقتداء بنبيها و زوجها صلى اهللا عليه وسلم أن تصلي  أيضا ركعتني ، و لكنه عليه الصالة والسالم إذا  

، فهو أوىل أن يكون كذلك مع  (( بالمؤمنين رؤوف رحيم )) كان بوصف اهللا عز وجل إياه يف القرآن الكرمي

زوجاته ، ولقد كان الصعود يومئذ والدخول إىل جوف الكعبة صعبا كما هو اليوم مع األسف ، حيث الباب كان 

مرتفعا فمن الصعب أن  يتسلق اإلنسان ويدخل الكعبة لو كان رجال ، فكيف به إذا كان امرأة ، لذلك قال هلا 



( صلي في الحجر فإنه من البيت ، وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم لصالة والسالم عليه ا

( ولوال أن قومك ، والشاهد قوله عليه الصالة والسالم فيما بعد ،  النفقة ، فأخرجوا الحجر من الكعبة )

ين ألدخل احلجر يف يع حديثوا عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصالة والسالم )

،   ( ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصالة و الّسالم  ولجعلت لها بابين مع األرض )جوف الكعبة ، 

، الشاهد أن النيب صلى  ( بابين مع األرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه )كأي مسجد من املساجد 

دم استطاعتهم أن يوسعوا دائرة الكعبة وأن يدخلوا احلجر اهللا عليه وسلم ترك الكعبة على بناء اجلاهلية وعلى ع

إليها ، فرتك القدمي على قدمه ملاذا ؟ هل هو ال يريد اإلصالح ؟ هو سيد املصلحني عليه الصالة والسالم ،وبه 

عرفنا طريق الصالح واإلصالح ، لكنه قد صرح يف هذا احلديث ، أنه ترك توسيع الكعبة خشية أن يصيب بعض 

( لوال أن قومك حديث عهد بالشرك ، لهدمت الكعبة ولبنيتها اإلميان شيء من الشك أو الريب ، ضعفاء 

، إىل آخر احلديث ، من هذا احلديث وأمثاله ، أخذ أهل العلم أن القاعدة  على أساس إبراهيم عليه السالم )

هذا جواب ما سألت ، درء املفسدة قبل جلب املصلحة  " ترك املفاسد قبل جلب املصاحل "الصحيحة هي 

  وأرجو أن أكون موفقا يف ذلك إن شاء اهللا .

  حتديد وقت القصر مطلقا ؟ السائل :

  حتديد وقت القصر تعين بالسفر ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

السفر يف القرآن الكرمي ويف السنة ليس له حد حمدود مبراحل يقطعها أو بأيام يسري فيها ، وحنن نقرأ  الشيخ :

(( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة القرآن الكرمي قوله عز وجل بيانا حلكم يتعلق بالصائمني  مجيعا يف

، فكما أنه أطلق املرض ومل  (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ))، الشاهد قوله تعاىل  من أيام  أخر ))

رج من البلدة اليت عاش فيها يقيده بقيد كذلك أطلق السفر ومل يقيده بقيد ما ، وعلى ذلك ، فكل من خ

وسكنها يصبح مسافرا ، ألن السفر مشتق من اخلروج ، من اإلسفار وهو اخلروج ، فإذا خرج القاصد للسفر ، 

من بلده ، ناويا السفر  فهو مسافر قصرت املسافة اليت يريد أن يقطعها أو طالت ، فالعربة يف حتديد السفر هو 

الغالب أن أكثر الناس ال يعلمون املسافة اليت قد يقطعها هذا املسافر ، هذا العرف واللغة ، وليس قطع مسافات 

القول هو الذي ينبغي االعتماد عليه وعدم تشويش األذهان بتحديد مسافات حمددة للسفر ألنه ال يوجد شيء 

ا أو أن ال ينوي من ذلك يف الكتاب أو يف السنة ميكن االطمئنان واالعتماد عليه ، وهو إما أن ينوي اإلقامة فيه

اإلقامة فإذا نوى اإلقامة فيها خرج عن حكم املسافر ،و أخذ أحكام املقيم ، وإن مل ينو اإلقامة فيها ، فهو ال 



يزال مسافرا ، وجتري عليه أحكام السفر ، من جواز اإلفطار يف رمضان ، وجواز اجلمع بني الصلوات املعروفة ، 

ن جيب االنتباه ، ألمر تنبهنا أو نبهنا عليه سلفنا الصاحل رضي اهللا ووجوب القصر للصالة ، وحنو ذلك ، ولك

عنهم حيث إم كانوا ال يقولون إذا نزل يف بلد ونوى اإلقامة ، فهو ذه النية خيرج عن كونه مسافرا ، بل كانوا 

إذا نزل املسافر ، فلذلك اقتداء م أقول ،  " أمجع اإلقامة "يستعلمون لفظة أدق من لفظة نوى اإلقامة وهي 

بلدة ، وأمجع اإلقامة فيها فهو مقيم ، أما إذا مل جيمع اإلقامة فهو مسافر ، فقد عرفنا أنه إذا أمجع اإلقامة لكن 

ما هو العكس ؟ مل جيمع اإلقامة ما صورة هذا النفي ؟ نقول من نزل بلدة ، لقضاء مصاحل له فأمجع اإلقامة ، 

ذا كان يقول غدا أسافر بعد غد أسافر ، لسى ما تبينت له معامل اخلطة اليت يعين اطمأن وركن فهو مقيم ، لكن إ

ينبغي أن ميشي عليها فهو مرتدد ، اليوم بكرة غدا إخل ، فهذا مل جيمع اإلقامة ، ألنه مرتدد يف نيته ، فهذا يظل يف 

اهللا عنه أنه ملا خرج حكم املسافر ، ولو أقام شهورا وعلى ذلك جاء يف اآلثار الصحيحة ، عن ابن عمر رضي 

غازيا بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إىل حنو خرسان ، هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق فأقام هو 

ومن معه من الغزاة على السفر يصلي قصرا ستة أشهر ، حىت تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إىل بالدهم ، هذا 

وخالصة ذلك أنه ال دليل يف الشرع  بتحديد مدة السفر أو مدة ما ميكن أن يقال يف خصوص السفر وحتديده ، 

اإلقامة وما ما جاء يف ذلك فهو حممول على النية ، أي على مجع النية ، أو على عكس ذلك وذ القدر كفاية 

هذه واحدة واألخرى  ...واحلمد هللا رب العاملني ، ألين أرى الناس يتهيؤون ملصاحلهم باهللا والسالم عليكم 

  لحمة غري مشحمة .م

  بائع الغنم : أما عن الشحم فكثري .

  ما نبغي الشحم يعين أال جند واحدة كثرية اللحم وقليلة الشحم ؟ الشيخ :

  بائع الغنم : يف الغنم الثاين أما بالنسبة للنعيمي مثل ما تشوف.

  طيب غنم ثاين فيه حلم كثري . الشيخ :

  بائع الغنم : ال يوجد يف هذا .

  ن نبغي كبري وصغري يعين حلم كثري وشحم قليل ، هذا كم سعره ؟حن الشيخ :

.  بائغ الغنم : مخسائة  

  مخسائة نعم . الشيخ :

  أبو ليلى : ماذا يقول اإلنسان بالنسبة للهدي بالنسبة للذبح ؟

  بسم اهللا اهللا أكرب اللهم هذا منك وإليك . الشيخ :



  أبو ليلى : حنن اآلن يف أحد مساخل مكة .

  هذا صحيح  وهل هذا من عادم أو يعرفون هذا الشيء ؟ شيخ :ال

  ال ، ولكن إذا شرطنا عليهم . السائل :

  حنن ال نبغي أن يكون هكذا الذبح أمام بعضها البعض . الشيخ :

  كثري من الناس جيهلون ذلك .السائل :

  يعين تريد أن متيتها ميتتني . الشيخ :

  كيف احلرمة ؟  ...بالتني  ...كاديوم تغري لوا ويصري أبيض ومادة ثانية امسها ال ... السائل :

  ألنه ذهب ، أما لو كان بالتني حقيقة فليس حبرام ألنه يغلب عليه الذهب فهذا حرام . الشيخ :

رؤية اهللا يف املنام ، هل من خصوصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ ويكثر يف ذكر كتب الرتاجم ،  الشيخ :

  ى فالن ربه ؟رأيت ريب ، ورأ

  ليس هناك ما يدل على اخلصوصية . الشيخ :

  ما معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم رأيت ريب يف أحسن صورة ؟ السائل :

  . ...طبعا يف املنام  الشيخ :

  قراءة ابن مسعود ثالثة أيام متتابعات هل هي قراءة ثابتة ؟ وهل يؤخذ احلكم الظاهر منها ؟ السائل :

  . ال أذكر الشيخ :

  ما معىن هذا القول ؟ ( والذي نفسي بيده )والذي نفسي بيده ، قال الرسول صلى  اهللا عليه وسلم  السائل :

  سائل آخر : اليد يعين ؟

  نعم . الشيخ :

، أشكل ، وهذا حق كل شيء  (( بيده ملكوت كل شيء ))هذا إشكال ؟ إن كان هذا إشكال فقوله  الشيخ :

ا الذي بيده ال نستطيع أن نكيفه حنن حسب مفاهيمنا الضيقة ، وإذا كان ال بيده تبارك وتعاىل ، ولكن هذ

( ، فال إشكال بقوله عليه السالم  (( بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ))إشكال كما أعتقد يف قوله 

، لكن هذه إشكاالت يوردها أهل البدع ، لكي يعطلوا ا  والذي نفس محمد بيده أو و الذي بيده )

  ت .الصفا

شيخ ذهب الشوكاين يف كتابه السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار إىل عدم االعتداد لتقسيم  السائل :

  الوقت اختياري وضروري فما رأي الشيخ ؟



مش صحيح ، طبعا يف وقت اختياري ويف وقت أفضل ويف وقت ضروري ، الذي يصلي العصر قبل أن  الشيخ :

  كالذي يصلي وقتها لكن هل هذا النقل صحيح ؟تغرب الشمس يصلي ركعة ، ليس  

  أي نعم . السائل :

هل يتصور بالنسبة للشوكاين هل ينكر حديث بن مسعود قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   الشيخ :

؟ ما أظّن أنّه يستطيع أن ينكر ، أنا أخشى  أن يكون يف  ( الصالة في وقتها )عن أفضل األعمال ؟ قال 

  حذف أو اختصار أو سوء فهم ؟العبارة 

  شيخنا هل يشرع للجماعة املسافرين أن جيّمعوا بعد اجلماعة األوىل يف املسجد الراتب ؟ السائل :

ال ، ال جيوز إال يف حالة كون املسجد ليس فيه ناس ، حبيث ال يظنون أم إذا رأوهم يصلون أن هؤالء  الشيخ :

  يل صّلوا و إالّ فال .يعقدون مجاعة ثانية ، فإذا كان مسجد خا

  بالنسبة للسرتة هل هي واجبة ؟ السائل :

  واجبة أي نعم . الشيخ :

  إذا طفت مخسة أشواط مث انتقض وضوئي ورجعت وتوضأت أكمل أم أبدأ من جديد ؟ السائل :

  جّددت وضوئك ؟ الشيخ :

  جّددت وضوئي . السائل :

  ال ليس ضروريّا أن تستأنف إّمنا تكمل . الشيخ :

  طيب بالنسبة للشوط الذي انتقض وضوئي به ؟ ائل :الس

  مثال انتقض وضوءك عند الركن اليماين ، رحت توّضأت تستأنف من هناك . الشيخ :

  بالنسبة لالكتحال بالكحل األسود ؟ السائل :

  هو بال شك الرسول فعله ، وحض عليه فهو أمر مستحب . الشيخ :

  خيالف األسود ؟ بس الرسول اكتحل باإلمثد ، وهو السائل :

  مش ضروري ألنه هذا قد يتوفر وقد ال يتوفر . الشيخ :

بالنسبة لقولك بعد أن يطوف يصلي ركعتني خلف املقام مث يعود ويستلم احلجر األسود ويكرب ،  السائل :

وجدت يف أحد النسخ يكرب يف مناسك احلج والعمرة ، وليست مذكورة يف حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم ما 

  ولك يف لفظة يكرب ؟ق

  ال أستحضر اآلن اجلواب هل وجدت يف مناسك احلج تأليفي ؟ الشيخ :



نعم هو مذكورة يف مناسك احلج ، وليست مذكورة يف حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم أظنه خطأ من  السائل :

  الطابع وسوف نتأكد من ذلك .

  حيتاج إىل إعادة نظر . الشيخ :

يف مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة ثالثة عشر الطبعة الثانية ، قلتم جيوز تقوية ما معىن قولكم  السائل :

  الضعيف بنفسه وليس مبثله ، ما هو املراد ذه اللفظة ؟

  جيوز تقوية الضعيف بنفسه ؟ الشيخ :

  وليس مبثله . السائل :

بتكون مقحمة ، جيوز تقوية  هذه عبارة ليست سليمة ، تقوية احلديث بنفسه وليس مبثله ، كلمة بنفسه الشيخ :

  احلديث مبثله ، احلديث الضعيف مبثله أما بنفسه مقحمة .

  يعين خطأ من الطابع ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

  صحيح ؟ ( رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعا )بالنسبة حلديث  السائل :

  حسن . الشيخ :

  حسن . السائل :

  ؟ بر صالة أخيكم أو من يتصدق على أخيكم )( من يجبالنسبة حلديث الذي   السائل :

  ، احلديث صحيح . ( أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) الشيخ :

  أال ميثل مجاعة ثانية ؟ السائل :

  ال . الشيخ :

يقول الشيخ الساعي ، ماذا يعمل الشاب الساكن مع أخيه املتزوج ، إذا كان أخوه غائبا عن الدار ،  السائل :

  دخلوها مع العلم أن الدار واسعة حتوي غرفا كثرية يستطيع اإلنزواء يف إحداها ؟هل جيوز له 

إذا كانت تقفل الباب على نفسها جيوز وإال فال ، يف سؤال األخ ال بد من جواب بشيء من التفصيل  الشيخ :

رية نقتصر ، ليس هذا احلديث عالقة باجلماعة الثانية من وجوه كث ( رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). 

اآلن على أن نذكر وجها منها ، ال شك فيه متصدق وفيه متصدق عليه ، أما يف صالة اجلماعة الثانية وما وراءها 

فليس فيه متصدق ومتصدق عليه ، وإال فتصوروا رجلني  رجلني دخال بعد أن انقضت اجلماعة األوىل فأم 

  ما فيه .:السائل أحدمها اآلخر ، من املتصدق ومن املتصدق عليه ؟ 



ولذلك حشر احلديث يف هذا املوضوع خطأ واضح جدا ، يتعجب اإلنسان من كبار العلماء الذين  الشيخ :

  يوردون هذا احلديث يف باب اجلماعة الثانية ، غفلة عجيبة .

  طيب فيه ي ؟ السائل :

أن يصلوا سنة الظهر القبلية  ال ، ما فيه ي ، فيه ي عن لو دخل مجاعة املسجد بعد األذان ، يريدون الشيخ :

  مثال ، فصلوها مجاعة فهل جيوز ؟

  ال جيوز . السائل :

طيب فيه ي !؟ ما فيه هذه كهذه لكن أنا بقول فيه ي ، فيه ي ، لكن هذا النهي ليس هو كالذي  الشيخ :

ا هو النهي ، يشمل هذ ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )يفهمه كل الناس ، قوله عليه السالم 

حمدثات كثريات ، بينما إذا ى عن اجلماعة الثانية مثال ، انصب النهي على هذه اجلماعة الوحيدة ، إذا نستطيع 

  أن نقول فيه ي ، لكن هذا النهي يفهمه أهل العلم .

  يبحث عم يتصدق عليه . السائل :

  جلائز .ما كلف به كل إنسان إذا وقع عفو اخلاطر هذا هو ا الشيخ :

  حىت يزيد فضل اجلماعة يا شيخ حىت يدرك فضل اجلماعة ؟ السائل :

  . ...ليش أنا مش عارف ليش بده يبحث عن الواحد ، حىت تعلل أنت ما قلت آنفا ، ساحمك اهللا  الشيخ :

  الطبل يلي يلعبوا به يف اللعبة الشعبية العرضة ؟ السائل :

  ة .آه ، يلي يسموها يف الشام العراب الشيخ :

  حنن نسميها العرضة ؟ السائل :

  أنتم تسّموا العرضة ! ما فهمتها . طّيب ما بال العرضة ؟ الشيخ :

  . ...فيها هزير يا شيخ  السائل :

على حسب مواقعها ، إذا كان هلوا ال خيالطه حرام فهو جائز أحيانا ، بشرط أن ال يكون ذلك ديدم  الشيخ :

صلى اهللا عليه وسلم عن إشهار السالح خشية أن يأيت الشيطان ويستغل هذا  أما مثال السيوف ، ى الرسول

السالح ، ويوجهه إىل أخيه املسلم ، أما بدون سالح ، مثال بالعصي أو حنو  ذلك ، وبدون ما يولد ذلك 

  أحقادا يف النفوس ، إذا كان على ما ذكرنا فيجوز .

  بالّنسبة للطبل ؟ السائل :

  الطبل حرام . الشيخ :



  ؟ ...فيها أشعار ، وفيها  السائل :

  هذه بسموها األناشيد الدينية ، وليس يف اإلسالم أناشيد دينية . الشيخ :

  ؟ ...ال بالعكس ، ال يدخلون الدين فيها يدخلون العصبية ، واالفتخار باألنساب و  السائل :

  هذا خمالف على كل حال . الشيخ :

  يعين حترم يف هذا ؟ السائل :

  نعم ال جيوز . الشيخ :

  ) ؟ ...حديث دعاء السوق يا أبا عبد الرمحن ال إله إال اهللا ، من قاهلا ألف ألف حسنة  السائل :

  هذا ثبت عندنا مبجموع الطرق . الشيخ :

  لكن الشيخ عبد العزيز قال ال ! ما رأيك ؟ السائل :

  أنتم والشيخ عبد العزيز . الشيخ :

  خول األسواق منهي عنه ؟العلة يا شيخ مبن قال د السائل :

  وهل بد من ذلك ؟ الشيخ :

إذا كان اإلنسان فيه فضل تقريبا ، أكثر من فضل اخلطوات اليت ، بقدر اخلطوات اليت تذهب إىل  السائل :

  املسجد .

هذه مناقشة وال مؤاخذة على طريقة أهل الرأي وليست على طريقة أهل احلديث ، ألن تقرير الفضائل  الشيخ :

، بعدين  (( ويسلموا تسليما ))للرأي فيها أبدا ، وإمنا املهم أن يثبت النص يف ذلك مث  كما قال تعاىل  ال جمال

حنن نعكس هذا املنطق ، فنقول ذكر املسلم رب العاملني يف األسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثريا ، ملاذا ؟ 

كون مع الذاكرين والذي كما جاء يف بعض ألن األسواق مواطن الغفلة ، فهو ال يكون مع الغافلني بل ي

األحاديث أن ذاكر اهللا عز وجل يف الغافلني كالشجرة اخلضراء يف الصحراء هذه تكون مثالية ، شجرة خضراء يف 

  الصحراء اجلدباء اجلرداء كذلك األسواق .

ة لكان الناس لكن ما نرى يا شيخ كان من الواجب على من يذهب إىل األسواق أن يأخذ ألف حسن السائل :

  ؟ ...مجيعا ، حىت األسواق هي فتنة 

هذا أيضا ال يرد ، ألن التكلف قبل أن يسمى كلمته هذه إذا كان هناك مسجد قريب من دارك  الشيخ :

ومسجد آخر بعيد عن دارك وكالمها من حيث اتباع السنة سواء ، هل جيوز أن تتقصد املسجد البعيد طلبا 

عارف من خالل كالمك أنك ستقول نعم ،و هذا خطأ ، ألن الرسول ى عن  للثواب على قدر اخلطى ؟ أنا



تتبع املساجد ، لكن لو كان اإلنسان داره بعيدة عن املسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبة من املسجد ، أما 

د الثالثة أن يتكلف فهذا ال جيوز ، ألنه أخريا سيصل األمر إىل شد الرحال إىل املساجد األخرى ، غري املساج

  وهذا منهي عنه كما تعلمون .

  بعض الطالب يف الرياض يقولون هذا احلديث ضعيف . السائل :

الذي يشتغلون باحلديث يا إخواننا جيب أن تعلموا حقيقة مرة ، الذين يشتغلون باحلديث اليوم كبريهم  الشيخ :

  ناشيء فضال  عن صغريهم هل فهمتين ؟

  ال . السائل :

  ناشيء يف علم احلديث فماذا نقول عن صغريهم !؟كبريهم   الشيخ :

  أنا يف كلية احلديث . السائل :

  كويس ، لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد لئي وبعد زمن ، أنه كان مهجورا قرونا طويلة ، صح ؟  الشيخ :

  نعم . السائل :

حوة يوجد يقظة بال شك ، لكن وليس كالعلوم األخرى اليت تتابع العلماء عليها ، لكن اآلن يوجد ص الشيخ :

الذين استيقظ يف هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات ، بل هو مستيقظ أبد الدهر كله ، فال 

يستويان مثال ، ولذلك فهؤالء كبار املشايخ اليوم ، هم ناشئون يف علم احلديث ،و هذه نقطة لألسف طالب 

غفلة عنها ، جمرد ما واحد خترج يأخذ شهادة دكتوراه يف احلديث ،  العلم يف غفلة عنها ، بل لعل دكاترم يف

خالص سلمت له مقاليد األمور ، ليس األمر كذلك ، ولذلك فيجب أن ال تنسوا هذه احلقيقة ، هذا غري إذا 

 ذكرنا مثال إنه إنسان عاش بني كتب احلديث املخطوطة اليت مل تطلها أيدي كبار العلماء من قبل ، وبني الذي

نشأ بني بعض املطبوعات واليت مل مل تطبع ، لكن الذي طبع منها قل من جل ،  أنا يف املكتبة الظاهرية كنت 

أفتح بعض الكتب املخطوطة ،و امسعوا هذه املالحظة واليت ما تسمعوا ، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأا 

مل يفتح ، القصد أن االشتغال بكيت  ملصقة وكانت خترج صوت طقطقة ، إيش معىن هذا ؟ من يوم كتب وطويا

احلديث نادر وقليل جدا ، من قدمي الزمان وأنا يف املكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة يف سوريا فقط ، بل 

ويف كثري من البالد العربية ما رأيت عمامة فيها ، ما يف أحد يشغل بعلم احلديث ، لكن فيما بعد واحلمد هللا ، 

   ، خلصتم ؟صار هناك خري كثري

  أبو ليلى : اهللا يعطينا ويعطيك العافية ، جهزنا اخلروف ووضعناه يف سيارتك .

  سياريت !؟ الشيخ :



  أبو ليلى : قصدي بالسيارة .

  بالنسبة الستعمال اهلاتف لو صرفنا العشر  وأعطانا بدل منها تسع رياالت هل جيوز ؟ السائل :

  ال جيوز . الشيخ :

  لون أن هذا الريال يعين يأخذ مكان بعيد حىت يأخذ اهلللة هذه ويستبدهلا .سائل آخر : بس يقو 

  هذه حيل املرابني . الشيخ :

  يعين ربا ؟ السائل :

  نعم ربا . الشيخ :

  ابن عثيمني يقول جائز ! السائل :

  ملاذا ؟ الشيخ :

  . ...قال إن الريال مقابل التعب  السائل :

لف ، تعطيين ألف  إال عشرة هل جيوز ؟ عندي ورقة ، قطعة ورقة مكتوب طيب أنا عندي ورقة أم األ الشيخ :

  عليها ألف  ، ما أدري هذه العملة موجودة عندكم أم ال ؟ مخسمائة  هل يوجد ؟

  نعم . السائل :

ة ، فهل طيب مخسمائة  ، فأنا أريد فّكتها ، فأعطيها هذه القطعة الواحدة املكتوب عليها مخسمائ الشيخ :

  جيوز أن تعطيين أربعمائة ومخسون ؟

  ال جيوز . السائل :

  طيب ما هو الفرق ؟  الشيخ :

  يقولون اختالف أجناس ، هذه حديد وهذه ورق ؟ السائل :

ال ، ألن جنس الورق هذا ال قيمة له ، الورق ليس له قيمة ذاتية ،و لذلك ما حيل املشكلة إال يكون  الشيخ :

احلج ما ينبغي للمسلم أن حيرص أن حيوله إىل نزهة ، ال  ...وهنا إذا اختلف الثمن معليش  عملة ذهبية وفضية ،

  بد شيء من التفث ، كما جاء يف بعض األحاديث .

  بالنسبة لصالة اجلنازة ، إذا صلينا مثال على امرأة هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعين ؟ السائل :

  ال . الشيخ :

  ما هو ؟يعين نرتكه ك السائل :

  كما هو .  الشيخ :



  حىت إذا كانت اجلنازة مجاعة نرتكه كما هو يف كل احلاالت ؟ السائل :

  نعم يف كل احلاالت . الشيخ :

  نفهم أن األدعية توقيفية ؟ السائل :

  هو كذلك . الشيخ :

  يا شيخ بعض اإلخوة قام مبؤسسة لذبح اهلدي ، مثال تشرتي مائة ذبيحة . السائل :

  ال .مث الشيخ :

مثال اشرتيت مائة دبيحة لكل مؤسسة للحجاج ، فيعطونك عشرين ذبيحة كاملة وليست جزء من  السائل :

  الذبيحة اليت متلكها ، فهل هذا جائز ؟

  يعطون عشرين ذبيحة ملن ؟ الشيخ :

للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم مائة شخص ، خذوا عشرين ذبيحة كاملة ،  السائل :

  مثانون ذبيحة كاملة مل تقطع ترسل فأصبح الشخص ال يأكل من ذبيحته ، وإمنا يأخذ ذبيحة كاملة لغريه ؟و 

طبعا إذا كان املقصود بكلمة جيوز هو إنه هل بذلك تتحقق السنة ؟ فاجلواب ال أما إذا كان املقصود   الشيخ :

أضحيته فهل جيوز أم ال جيوز ؟ جيوز ، لكن  كلمة جيوز فعال ، فاجلواب نعم جيوز يعين اآلن لو واحد ما أكل من

فاتته السنة ، فإذا ذه الصورة فاتته السنة ، لكن لو ما أخذوا وال واحدة ، يكونوا خسروا السنة ، مش إنه 

  ارتكبوا حمظورا خمالفا .

يف نفس هذه الشركة ، فعندهم اهلدي ، فوكلوهم األشخاص ، ولكن هل جيب عليهم إن ذبح كل  السائل :

  أضحية أو هدي أن يقولوا هذا لفالن ؟

  أن يقال هذا عن فالن فهو األفضل . الشيخ :

  ؟ ...هو األفضل ، ولكن عندما يأتون ا ويذحبوا من دون ذكر أمساء ، أو  السائل :

  جائز ، نعم هم ونّيام . الشيخ :

دي من جديد ، ألم مل يذكروا أمساء اإلخوان اآلن وقعوا يف حرج ، فيعتقدون أنه جيب عليهم ذبح اهل السائل :

... .  

  أمل يكن يف نيتهم ؟ الشيخ :

  . ...كانت النية أم أخذوا من أشخاص ، وإمنا هذا اهلدي ساقوه للذبح عن فالن وفالن وفالن   السائل :

  خالص كان هذا يف نيتهم ما يف داعي إلعادة اهلدي ، ما دام أن النية موجودة . الشيخ :



خنا بعضهم يأيت قرب أبيه أو قرب أمه أو أحد أقاربه ، أو أحد زمالئه من امليتني ، فريفع يديه ويدعو ، شي السائل :

فرفع اليدين يف مثل هذا املوطن او الدعاء  ...متوجها إىل القبلة يدعو له اللهم افسح يف قربه اللهم كذا اللهم كذا 

  رب أو أمام القرب هل جائز ؟ذا الشكل يرفع اليدين والتوجه إىل القبلة ، يف الق

  أحيانا جيوز ، ألن الرسول فعل ذلك ملا زار البقيع يف ليلة عائشة . الشيخ :

  يتوّجه للقبلة يا شيخ ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :


